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Contact
Steven Flipse
Sales en Business Development Director
t: +31 651577855
e: steven.flipse@quicknet.nl

Mediakit 2020

voor alle meiden
MEIDEN is het meest interactieve platform van
Nederland voor meisjes tussen 9 en 14 jaar.
MEIDEN magazine heeft zich de afgelopen jaren
gepositioneerd als dé glossy voor de doelgroep.
De uitstraling gecombineerd met de veilige en
kindvriendelijke inhoud kweekt veel goodwill bij
de meiden en hun ouders. Het tijdschrift is ‘parent
approved’; een van de belangrijkste USP’s van
MEIDEN. Maar het is al lang meer dan alleen een
magazine: MEIDEN heeft een populaire website, is
constant aanwezig op sociale media, brengt product
specials uit en organiseert verschillende events.
MEIDEN wordt gemaakt voor én door meiden: maandelijks
komen de lezeressen langs op de redactie en gedurende
de dag is er een constante online interactie.
Geen tijdschrift is nauwer verbonden met haar doelgroep.

De doelgroep:
Meiden in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar. De kerndoelgroep
is 11-12 jaar, meisjes uit groep 8 uit het basisonderwijs:
Kijkt gemiddeld 10 uur naar haar
favoriete films en series per week
Surft gemiddeld 14 uur per week op het internet
Liked en reageert elke dag op social media
Bezoekt minimaal 1x per maand de bioscoop
Heeft ouders met een ≥ modaal inkomen

Interesses:
Mode en cosmetica
Sport
Bioscoopfilms

Favo activiteiten:
Winkelen
Kijken naar films en series
Muziek luisteren
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MEIDEN is elke dag een feestje!
Bereik*
Magazine
454.000

Social*
Instagram
133.000
YouTube
70.700 volgers
Tik Tok (voorheen Musical.ly)
100.000 fans
1,5 miljoen hartjes
Facebook
72.400

Via pr
media int, social
is MEID en online
momenEN op elk
handbe t onder
de doereik van
lgroep
.

Mediakit 2020

Breng jouw
merk onder
de aandacht
Meer informatie over hoe je onze
meiden bereikt op een originele
en aansprekende MEIDEN
manier? Wij denken graag met
je mee. Neem contact op met
Steven Flipse, Sales en Business
Development Director.
steven.flipse@quicknet.nl
+31 651577855
Instagram.com/meidenmagazineredactie
@meiden_magazine
YouTube.com/meidenmagazine
Meidenmagazine
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tarieven 2020
Tarieven
Print:
1/1 pagina € 3.950
Social
Instagram post € 1.250
Facebook post € 750
TikTok filmpje € 1.000
Inhechten, meesealen, opplakken,
instagram story etc in overleg

Editie

Pdf-gereed
naar de drukker

In de winkel















      
     
    
     
    
    
    
   
    
      
    
     
      

     
     
    
    
     
     
   
      
   
    
     
     
      















